ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL
från utbildning på forskarnivå
APPLICATION FOR APPROVED LEAVE
from doctoral education

Personuppgifter
Personal information
Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer (födelseår, -månad, -dag, -nr)

Surname name, First name

Civic registration no. (birth year, -month, -day,-last 4 numbers)

E-postadress
E-mail address

Bedriver utbildning på forskarnivå inom

Conducts doctoral education in:
Ämne
Subject

Jag ansöker om studieuppehåll från min utbildning från och med
I am applying for approved leave from studies from my education as from:
Från och med (Datum: år-månad-dag)

Till och med (Datum: år-månad-dag)

From (Date: year-month-date)

Until (Date: year-month-date)

Motivering
Reasons given

Underskrift av doktorand
Signature of student
Datum (år-månad-dag)

Namnteckning och namnförtydligande

Date: year-month-date

Signature and printed name

Underskrift av studierektor
Signature of director of studies
Datum (år-månad-dag)

Namnteckning och namnförtydligande

Date: year-month-date

Signature and printed name

Observera att vid E-signatur framgår signatur på separat sida

Hantering av blanketten:
Handling of form:

Ansökan om uppehåll från utbildning på forskarnivå överlämnas ifylld och underskriven av sökande till studierektor för berörd
forskarutbildning. Efter underskrift överlämnas blanketten till forsknings- och utbildningsnämndens kansli.
Forskarutbildningsutskottet beslutar slutgiltigt om studieuppehåll.
Beslut om studieuppehåll skickas till berörda personer för kännedom.
Studieuppehåll beaktas vid rapportering av aktivitetsgrad till Ladok och ska dokumenteras i den individuella studieplanen.
Application for approved leave is to be submitted, completed and signed by the applicant, to the director of studies.
The application is then submitted to the Research and Education Board’s office.
The Committee for doctoral education decides conclusively whether approved leave from studies is granted.
The committee’s decision on approved leave, is sent to persons concerned for their information.
Approved leave of studies is taken into account when reporting degree of activity/study activity to Ladok and is to be documented in the individual study
plan.
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